
 

 

ค ำขอกู้เงินเพื่อทุนกำรศกึษำของสมำชิกและบุตร 

                               เขียนท่ี.......................................................... 

                              วันท่ี............................................................................ 

     

เรียน  คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด   

         ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................ สมาชกิเลขทะเบียนท่ี....................

เงินเดอืน/ค่าจ้าง เดอืนละ.....................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงินเพื่อทุนการศึกษาของ สมาชิก/บุตร เพื่อโปรด

พจิารณาดังตอ่ไปน้ี   

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินเพื่อทุนการศึกษา จ านวน..................................บาท (...............................................................)

โดยจะน าไปใชเ้พื่อเป็นทุนการศึกษาของ      ตนเอง       บุตร   ชื่อบุตร........................................................................... 

ซึ่งศกึษาระดับ.................................................................สาขา..................................................................................................

วชิาเอก..............................................................สถานศกึษา..................................................................................................... 

 ข้อ ๒. ในเวลานี้ขา้พเจา้รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่.................................................................................

สังกัด  เทศบาล/อบต. ..........................................................................ได้รับเงินได้รายเดอืน.............................................บาท 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขท่ี...............................................ท่ีอยูปั่จจุบัน บา้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี.............

ถนน..................................ต าบล............................................อ าเภอ........................................จงัหวัด.....................................

เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................. เบอร์โทรศัพท์ส านักงาน........................................................................... 

 ข้อ ๓. ถ้าขา้พเจ้าได้รับเงินกู้  ขา้พเจ้าขอสง่ตน้เงินกู้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดอืนตามวงเงินกู้ท่ีขา้พเจ้าได้รับตดิตอ่ 

กันไปในอัตราที่สหกรณ์ก าหนดเป็นจ านวน......................งวด (ผ่อนช ำระไม่เกนิ 6 งวด)  ตัง้แตเ่ดอืนท่ีสหกรณจ์่ายเงินกู้ให ้

 ข้อ ๔. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสอืสัญญาเงนิกู้เพื่อทุนการศึกษาของสมาชิกและบุตร ให้ไว้ต่อสหกรณต์าม

แบบท่ีสหกรณก์ าหนดและจะน าเงินไปใชเ้พื่อประโยชน ์เพื่อการศกึษาดังกล่าวขา้งต้นอย่างแท้จริง  

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้แจ้งแกคู่่สมรส และได้รับอนุญาตจากคู่สมรส ซึ่งพร้อมท่ีจะท าค ายินยอมไว้เป็นหลักฐานทา้ยค าขอกู้ 

และหนังสอืสัญญาส าหรับการกู้เงินสวัสดกิารเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรด้วย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

 

(ลงช่ือ)........................................................ผู้ขอกู ้

        (......................................................) 

 

(ลงช่ือ).......................................................คู่สมรส                                          

   (.......................................................) 

รับท่ี................../.................. 

วันท่ี......../…….……./…….……. 

 

หมำยเหตุ 

    ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้ ธนาคาร........................... 

สาขา....................บัญชีเงินฝากประเภท...................................... 

เลขทีบ่ญัชี.................................................................................. 

โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) 

หนังสือกู้ที่.............................. 

ลงวันที่................................... 



 

(เฉพาะหน้านี้เจ้าหนา้ที่สหกรณ์กรอกเอง) 

 

รำยกำรเกี่ยวกบัวงเงินกูข้องผู้ขอกู ้

จ ำนวนเงนิกู้.......................................................บำท 

 

 

 

หมำยเหตุ  (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินค่าหุ้นรายเดอืนหรือไม ่      เคย         ไม่เคย 

    (๒) ข้อชีแ้จงอ่ืนๆ............................................................................................................ ...................................... 

 

 

                                                                                           ....................................................... เจ้าหน้าที่ 

                                                                                           (.....................................................) 

                                                                                            วันท่ี ............../.............../.............. 

 

 

 

 

 

 

 

เงินได้ 

รำย

เดือน 

(บำท) 

เงินค่ำ

หุ้น 

(บำท) 

จ ำกัด

วงเงนิกู้ 

(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ 
วงเงนิกู้

คงเหลือ 

(บำท) 

สำมัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

(บำท) น/ส กู้ท่ี (บำท) น/ส กู้ท่ี (บำท) น/ส กู้ท่ี (บำท) 

 

 

 

 

          

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลท่ีอยู่ในเอกสารนี้จริง 

ลงชื่อ 

       (.......................................................................) 

           คณะกรรมการด าเนินการ / เจา้หน้าท่ี 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด 

 



 

   หนังสือกู้ส ำหรับเงนิกูเ้พื่อทุนกำรศึกษำของสมำชิกและบตุร 

 

          ท่ี..................../........................ 

             วันท่ี............................................................. 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................สมาชิกแหง่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่น

สระบุรี  จ ากัด  สมาชกิเลขทะเบียนท่ี..........................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่................................................

สังกัด อบต./เทศบาล/.................................................. บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการเลขท่ี............................................. 

ท่ีอยูปั่จจุบันเลขท่ี..................หมูท่ี่............ถนน.........................ต าบล......................................อ าเภอ.....................................

จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์..................................................................................................................... 

ขอท าหนังสอืกู้ให้ไว้ต่อสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด       ซึ่งตอ่ไปหนังสอืกู้น้ีจะใชค้ าว่า 

“สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลักฐานดงัตอ่ไปน้ี 

 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน........................................บาท (.......................................................) 

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถกูต้องแลว้ 

 ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะส่งคนืตน้เงินกู้เป็นงวดรายเดอืน งวดละ(ตวัอักษร)....................................................บาท 

พร้อมดว้ยดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ (ตัวอักษร).................................ตอ่ปี รวม (ตัวอักษร)..................................................งวด 

เวน้แต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน (ตัวอักษร)...................................................................................................................บาท 

ท้ังนีต้ัง้แตง่วดประจ าเดือน..................................................................เป็นต้นไป 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันวา่  เงินงวดช าระหนี ้(รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย)   แตล่ะงวดถึงก าหนดภายในวันสิน้เดอืนท่ีระบุไว้

ส าหรับงวดน้ันๆ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้   ข้าพเจ้ายนิยอมใหส้หกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบีย้ได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้ทัง้นี้ผู้ใหกู้้ไม่ตอ้งแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้า 

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายนิยอมใหผู้้บังคบับัญชาหรือเจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดอืนของขา้พเจ้า เมื่อไดรั้บมอบหมายจาก

สหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องส่งตอ่สหกรณ์น้ัน จากเงนิได้รายเดอืนของขา้พเจ้า เพื่อสง่ตอ่สหกรณด์้วย 

ความยนิยอมนี้ให้มีอยูต่ลอดไป ท้ังน้ีจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสญัญานีโ้ดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายนิยอมถือวา่ ในกรณใีดๆ ซึ่งก าหนดในขอ้บังคับของสหกรณ์ว่าดว้ยการควบคุมหลักประกันและการเรียก

คืนเงินกู้ให้ถือวา่ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยส้ินเชงิพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามขอ้บังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรอืย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้า

จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูต่อ่สหกรณใ์ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ัดการช าระหนี้สนิให้เสร็จสิน้ตามท่ีกลา่วในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงนิ กบข. เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรอืเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพงึจ่ายให้แกข่้าพเจา้ 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได ้

 



 

 ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสอื ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณท์ราบเป็นหนังสอืโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า

มไิด้แจ้งให้สหกรณท์ราบ และหากมีการด าเนนิคดเีกี่ยวกับหน้ีสนิตามสัญญานีใ้ห้ถอืว่าข้าพเจา้ยังคงมภีูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไว้ใน

หนังสือนี้ทุกประการ 

 ข้อ 7. ผู้กูไ้ด้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นี้ไว้แลว้ตัง้แตว่ันท่ีลงนามในหนังสอืกู้น้ี 

            ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสอืกู้น้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมอืช่ือไวเ้ป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 

 

                ……..……………………….…………. ผู้ให้กู ้

               (..............................................) 

                                                                                                     ….……..…………………….…………. ผู้กู ้

               (............................................) 

                                                                                                     …………………………….…………. พยาน (ฝ่ายผู้กู้) 

               (.........................................) 

                                                                                                     …………….………….…..…………. พยาน (เจา้หน้าท่ี) 

               (...........................................) 

 

      

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า................................................................................ได้รับเงินกู้   จ านวน.........................................บาท 

(............................................................................)  ตามหนังสอืกู้น้ีไปเป็นการถูกตอ้งแล้ว 

...........................................ผู้รับเงิน 
 

...........................................เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงิน 
 

...........................................เจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจสัญญากู ้

 

ข้าพเจา้ขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไมม่คีู่สมรส 

ลงชื่อ    

       (.................................................................) 

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

              เขียนท่ี............................................................ 

                     วันท่ี....................................................... 

ข้าพเจา้ นาย/นาง........................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................................................................... 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด ตามหนังสือกู้

เงินเพื่อทุนการศึกษาของสมาชิกและบุตร ข้างต้นนี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.............................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

.............................................ผู้กู้ 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหน้ี 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ากัด  

 

 เขียนท่ี........................................................... 

                                                                           วันท่ี.................................................................................... 

 

เร่ือง     ยนิยอมให้หักเงนิเพื่อช าระหนี้สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

เรียน    ............................................................................... 

ตามท่ีขา้พเจ้า.........................................................สมาชกิเลขทะเบียนท่ี................................รับราชการหรืองาน

ประจ าในต าแหนง่..............................................................ได้กู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อทุนการศึกษาของสมาชกิและบุตร จาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด เมื่อวันท่ี.......................................จ านวนเงิน............................บาท  

(...........................................................................)  นัน้ 

 ข้าพเจ้าขอท าบันทึกฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงเจตนาว่า  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี  จ ากัด แลว้ข้าพเจ้ายนิยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือน เงินปี หรือเงินได้อื่นใด ในลักษณะเดียวกันของ

ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ โดยยินยอมให้หักช าระหนี้ของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  

จ ากัด เป็นอันดับแรกก่อนหนี้ใดๆ โดยให้หักจากเงินเดอืน ณ ท่ีจ่าย ตลอดไป และจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังว่านั้น จนกว่าจะ

ช าระหนี้ครบถ้วน หากยังช าระหนี้ไม่ครบถ้วนและประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง จะต้องได้รับความยินยอมจาก

สหกรณ์ฯก่อน และในกรณีท่ีขา้พเจ้ายา้ยหน่วยงาน ข้าพเจ้ายนิยอมให้หนว่ยงานตน้สังกัดใหม่หักเงินเดอืน หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้า

มสีิทธิได้รับจากหน่วยงานท่ีขา้พเจ้าสังกัดใหม ่เพื่อช าระหนีด้ังกล่าวให้สหกรณ์ฯต่อไป  ความยนิยอมนี้ให้มตีลอดไป 

หนังสือยนิยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ ท้ังหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ ์ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ี

สามเก็บไว้ท่ีสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

          (ลงช่ือ)...............................................ผู้แสดงเจตนาให้ความยินยอม

        (.................................................) 
 

      (ลงช่ือ)................................................พยาน (ฝ่ายผู้กู้) 

                         (...............................................) 
 

      (ลงช่ือ)...............................................พยาน (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) 

                        (.................................................) 

   

 
***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 

ใบส าคัญจ่ายเงนิ 

 

วันที่....................................................... 

 

 ข้าพเจ้า................................ ..................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................

ต าแหน่ง.....................................สังกัดที่อยู.่.....................................................ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

บาท สตางค ์

 

 

 

  

                                                              รวม                 

 

 ค าชีแ้จง 

 

 

                                                                            ........................................................... ผู้รับเงิน 

                                                      (.........................................................) 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสำรท่ีใช้แนบกำรยืน่กู้เงนิเพื่อทุนกำรศึกษำของสมำชิกและบุตร 

** กรอกเอกสำรใหค้รบถ้วน พยำนในเอกสำรต้องลงนำมด้วย ** 

1. ค าขอกู้เงินเพื่อทุนการศึกษาของสมาชกิและบุตรตามแบบสหกรณ์ 1  ชุด 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1  ฉบับ 

3. ส าเนาบัตรนักศกึษา 1 ฉบับ 

(กรณีกู้เพื่อทุนกำรศึกษำของบุตรให้แนบส ำเนำบัตร หรือ ใบสูติบัตร และทะเบียนบ้ำนของบุตรด้วย) 

4. หนังสือรับรองเงินเดอืน 1 ฉบับ 

5. กรณมีคีู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 1  ชุด 

6. สลปิเงินเดอืน เดอืนล่าสุด 1 ฉบับ 

7.  หนา้ Bookbank. 

  

 


